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:چكيده
 يكي از مراكز اصلي تحــرك هموارههاي بعد از جنگ دوم جهاني، دانشگـاه طي سال

و پيرو خروج رضاشاه از ايران شاهد. استبوده هاي دانشجويي گروه از اين مقطع زماني به بعد
و رويكرد چنين جنبش. ايم هاي اجتماعي جديد در ايران بودهگيري جنبششكل هايي داراي ماهيت

و قدرت سياسي بوده است ميشواهد. انتقادي نسبت به ساختار دولت دهد كه به هر ميزان نشان
و تعارضات هاي شكل هاي دانشجويي افزايش يابد، به همان ميزان زمينه فعاليت گروه گيري شكاف

يهاي دانشجويي ماهيته هر ميزان جنبش هاي اجتماعي به ويژه جنبشب.شوداجتماعي نيز بيشتر مي
سم در فضاي كنش اجتماعي گروه هاي؛ طبيعي است كه زمينه ظهور راديكاليكنند پيداترراديكال

به همين دليل است كه عموما ساختار قدرت تالش مي كند تا زمينه. دانشجويي ايجاد خواهد شد
در. حكومت فراهم آورد-كاهش شكاف هاي سياسي را از طريق بازتوليد روابط جامعه اين امر

تبديل شده» شكاف هاي متقاطع«به» شكاف هاي متراكم«هايي انجام مي گيرد كه از يك سو دوران
و از سوي ديگر، زمينه براي تبديل تضادهاي اجتماعي عمودي به رقابت هاي اجتماعي افقي ايجاد 

عدم توجه به چنين فرايندي، زمينه هاي شكل گيري فضاي راديكال در حوزه هاي كنش. شود
و اجتماعي جنبش دانشجويي را فراهم مي تال. سازندسياسي هايش مي شود تا نشانهدر اين مقاله

مي: شود دوران تاريخي بررسي4واكنش به هر ساختار سياسي در  توان در دوران اين موضوع را
و عراق، و تبيين قبل از انقالب فرهنگي، جنگ ايران و اصالحات تحليل .دكر سازندگي

: واژگان كليدي
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 مقدمه
ميهاي دانشجويي در زمره جنبشجنبش هاي تمام نشانه. شوندهاي اجتماعي محسوب

ميجنبش و رفتار گروههاي اجتماعي را اگرچه.دكرهاي دانشجويي مالحظه توان در تحرك

و قوميهـــاي گروهيهاي هويتي نيازمند همبستگيجنبش ، امــاندهست، مذهبي، نژادي

مييافته مجموعههاي دانشجويي انعكاس كنش سازمانجنبش كه اهداف هايي محسوب شود

مي،از سوي ديگر.نددارصنفي، سياسي يا اجتماعي مشترك  كه جنبش شواهد نشان دهد

ميدانشجويي در ايران نمادهايي  به مدرنيسم را فراهم دهد بازتاب در جوامع. سازدميكه گذار

در. كنندسنتي موج هاي دوران گذار زمينه هاي تغيير اجتماعي را فراهم مي جامعه ايران نيز

ميزمرة كه روند گذار از سنت را آغاز واحدهايي محسوب به اهدافكرشود ده، براي نيل

مياجتماعي خود در قالب مدرنيسم به سازمان چ. كنددهي نهادهاي مدني مبادرت نين در

و كنش گروهروندي شاهد شكل هاي سازمان يافته دانشجويي در گيري جدال هاي اجتماعي

و مراكز دانشگاهي مي به دليل تعلق. باشيم محيط هاي آموزشي نيروهاي اجتماعي دانشگاهي

و نشانه به همينكرهاي سنتي عبور هاي علم تجربي، تالش دارند تا از قالببه ادبيات و ده

ميدليل در شر .)253، 1378لرنر،(گيرند ايط تعارض با ساختار قدرت قرار

وبه هر ميزان واكنش ساختار سياسي در برخورد با گروه هاي اجتماعي ماهيت تعارضي

و الگوي رفتاري جنبش اجتماعي جدال كه بر جهت گيري آميزتر داشته باشد، طبيعي است

و زمينه هاي شكل گيري الگو به جا گذاشته به وجود خواهد هاي رفتاري راديكالتأثير تر را

اين امر بيانگر شرايطي است كه نظام اجتماعي با ساختار سياسي در فضاي عدم. آورد

به  و از سوي ديگر نشانه هاي مشهودي از تعارض در روابط متقابل آنان هماهنگي قرار داشته

مي آيد  و اندي پين،(وجود .)24: 1380ابتر

ي در دوران بعد از انقالب تحت تأثير گفتمان هاي سياسي دوران قبل هاي دانشجويجنبش

مي از انقالب قرار گرفته، هرگاه. شدند اما در عين حال توسط فراگفتمان انقالب ايران كنترل

ميهايي از فراگفتمان ظهور يابد تأثير خود را بر جنبشنشانه در. گذاردهاي اجتماعي به جا

ا و رفتاريهاسالمي گفتماندوران قبل از انقالب كه مباني ايدئولوژيك ي متنوع وجود داشت

ميسياسي گروه و مذهبي هاي ماركسيستي،گفتمان. دادهاي دانشجويي را شكل  ناسيوناليستي

ميمؤلفه . شدندهاي الهام بخش گروه هاي دانشجويي ايران در دوران قبل از انقالب محسوب

شكلشاهد الب اسالمي ايران هاي انق گسترش موج1978در سال و اين امر بر و بوده بندي

. قابل توجه بر جاي گذاشتيالگوي رفتاري گروه هاي دانشجويي در ايران تأثير

كه بخشي از ادبيات گروهشواهد نشان مي هاي دانشجويي در دوران قبل از انقالب در دهد

هاي نقطه تالقي گفتمان، ديگربه عبارت. راستاي مقابله با استبداد دولتي شكل گرفته بود
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و ناسيوناليستي را مي طوربه.ردكتوان در جهت گيري ضداستبداد مالحظه مذهبي، ماركسيستي

و اقتصادي خود به جلوهكلي دولت هايي از استبدادگرايي هاي رانتير به دليل ماهيت سياسي

 يعني انقالب اسالمي ايران،هاي اوليه بعد از پيروزي چنين فرآيندي در سال.نديابگرايش مي

در اين دوران هنوز فراگفتمان ناشي از انقالب.فتدر دوران قبل از انقالب فرهنگي تداوم يا

و محدود نمايد . اسالمي ايران نتوانسته بود موج هاي اعتراضي گروه هاي دانشجويي را كنترل

كه در سال  ايدئولوژي هاي اي شدن شكل گرفت زمينه هاي حاشيه1980انقالب فرهنگي

به دوران قبل از انقالب اسالمي را فراهم .دآورسياسي گروه هاي دانشجويي مربوط

سازي فعال هاي دانشجويي ايران در دوران مختلف از نيروي محــرك الزم برايجنبش

با. هاي پيشامدرن را به وجود آورده بودگروه  اما اين روند در دوران بعــد از انقالب

و همچنين جنگ تحميلي روبهايگسست شده ناشي از انقالب فرهنگي دو. رو بنابراين

. هاي دانشجويي ايران را تحت تأثير قرار دهدگيري جنبشموضوع ياد شده توانست جهت

و قالبجهت هاي گفتماني متنوع همراه بود در دوران بعد از گيري ضد استبدادي كه با تفاسير

و كاهش پتانسيلر گرفته، به اين ترتيب با نشانهانقالب در شرايط غيرفعال قرا هايي از افول

.براي ايفاي نقش سياسي رو به رو شد

و اجتماعي نويــن دانست كه بر توان ظهور موجعلت چنين فرآيندي را مي هـــاي سياسي

به. هاي دانشجويي تأثيرات مشهودي را به جا گذاشته استبندي رفتار اجتماعي گروهشكل

به وجود آمد كه در جهت كنترل فضاي اجتماعي،ت ديگرعبار  جلوه هايي از كنش دولتي

.)32: 1381پيران،(گيري جنبش دانشجويي در ايران قرار گرفت ناشي از جهت

و گفتماني جنبشقالب-1  هاي دانشجوييهاي تحليلي
 اسالمي هاي رفتاري جنبش دانشجويي ايران در دوران بعد از پيروزي انقالب قالب

و انديشهمي مي. هاي متنوعي تفسير شودتواند با مباني نظري توان از براي تبيين چنين فرآيندي

و همچنين قالب هاي تحليلي آلن تورن استفاده آموزه هاي وبري، نئوماركسي، موفه، الكالئه

وهاهر يك از نظريه پردازان ياد شده جنبش هاي دانشجويي را بر اساس قالب.دكر ي ادراكي

مي كنند .تحليلي خاص تبيين

به ويژه مجموعهماكس وبر تالش دارد تا كنش اجتماعي گروه هاي هاي مختلف،

در. توجه قرار دهد هاي كارگزار مورد دانشجويي را بر اساس مقاصد گروه به عبارت ديگر

و توان ارتباطي تنگاتنگ بين نيروي اجتماعي با كنش اجتماعسپهر اين نگرش، مي ي، عقايد

در اين رابطه گروه هاي دانشجويي بر اساس. هاي مختلف را مورد مالحظه قرار دادمنش گروه

و ادراك دروني شده خود به كنش اجتماعي مبادرت مي را. كنندفهم ماكس وبر اين امر
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و كنش گروه مي باشندانعكاس ادراك كه داراي روح كارگزاري اجتماعي تاجيك،( هايي مي داند

1383 ،18(.

 هاي گفتماني جديد را در ارتباط با الكالئه به همراه موفه درصدد برآمدند تا قالب

كه رفتار گروه هاي. هاي اجتماعي ارائه دهندجنبش فرضيه بنيادين آنان بر اين امر تأكيد دارد

به. استدانشجويي داراي ساختمندي معنادار  كشدبندي اي مفصلگونهاين رفتار دره است ه

در اين. شودهر كنش اجتماعي، هويت دانشجويي در راستاي مبارزات سياسي بازتوليد مي

به جلوه،ارتباط و پراكنده دانشجويي در دوران بعد از انقالب هايي از كنشگري نيروهاي متمايز

هاي گروه (Transcendental turning)»چرخش استعاليي«اين امر بيانگر. مشترك نايل شدند

در. شجويي ايران محسوب مي شوددان و كنش گروه هاي دانشجويي در چنين روندي انديشه

 :Mouffe, 1995) شكل گرفت Factual immediacy)(»واسطگي عينيبي«قالب رفتار مبتني بر 

65) .

ميدر بين نظريه پردازان جديد جنبش هاي آلن تورن اشاره توان به رهيافت هاي اجتماعي

ا. داشت كه جنبشوي بر  هايي محسوب هاي دانشجويي در زمره مجموعهين اعتقاد است

كه مي مي» هويت مقاومت«شوند به طور كلي دانشجويان سنگرهايي براي. كنندرا بازتوليد

و بقاي هويت اجتماعي خود در محيط دانشگاه بنا مي مي توانند از اين. نمايندمقاومت آنان

جهت گيري. اعي را در كشورهاي جهان سوم ايجاد نمايندهايي از مقاومت اجتمطريق شكل

كه چنين. هاي دانشجويي در ايران قبل از انقالب ماهيت ضداستبدادي داشت گروه در حالي

و در دوران بعد از انقالب در شرايط  روندي تحت تأثير فراگفتمان انقالب ايران قرار گرفته

. (Touraine, 1995: 109)گسترش آزادي هاي مدني قرار گرفت 

به،به عبارت ديگر » بخشهويت مشروعيت« هويت مقاومت در جنبش دانشجويي ايران

و گروهها، نهادها، انجمناي از سازماندر روند جديد مجموعه. تبديل گرديد هاي دانشجويي ها

كه كار ويژه آنان را مي و ساختارمند شكل گرفتند توان كنشگري اجتماعي سازمان يافته

و از سوي.تدانس اين مجموعه ها تالش داشتند تا در روند گسترش دموكراسي قرار گرفته

كه. ديگر زمينه هاي ارتقاء جامعه مدني را فراهم آورند : در اين ارتباط كاستلز تأكيد دارد

ميهويت مشروعيت« مي. كندبخش، جامعه مدني را ايجاد كند اين مجموعه هويتي را بازتوليد

به شيوهكه منابع سلطه مي ساختاري را گاهي شايد اين تحقيق براي. سازداي پرتعارض عقالني

برخي از خوانندگان شگفت آور باشد كه جامعه مدني اصطالحي است كه مضامين مثبت 

به وجود مي همين چهره دوگانه جامعه مدني است كه ... آورددگرگوني دموكراتيك اجتماعي را

س ميآن را به قلمروي ممتاز تحول در اين شرايط پيوستگي ميان نهادهاي. كندياسي تبديل
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كه حول محور هويت يكساني سازمان يافته اند، امكان و ابزارهاي قدرت دولت جامعه مدني

مي شود  .)25: 1380كاستلز،(پذير

و كاركرد جنبش دانشجويي توان دگرگونيمي،به اين ترتيب هاي مشهودي را در ماهيت

گرايي اجتماعي با نشانه هايي از آرمان گرايي جوانان رسالت گرا هويت.دكرظه در ايران مالح

 نشانه هايي از هويت اجتماعي دانشجويي را مشاهده 1357-1384هايطي سال. پيوند يافت

تا كرده كه درصدد بودند دوران جنبش دانشجويي در ايران در دوران بعد» هويت مقاومت«ايم

به همين دليل. مي را تحت تأثير فراگفتمان انقالب ايران قرار دهنداز پيروزي انقالب اسال

كه نشانه و الگويي جنبش دانشجويي با تغييرات مشهودي نسبت به گذشته است هاي رفتاري

شدروبه گيري جنبش به بعد فضاي گفتماني جديد ايجاد شد كه با جهت1384از سال. رو

 جنبش اصالحات كارآمدي خود را از دست،دوراندر اين. دانشجويي در تعارض قرار گرفت

هاي اجتماعي هاي بيشتر فراروي جنبشدر نتيجه چنين فرآيندي از يك ســو محدوديت. داد

به چنين  و از سوي ديگر جنبش دانشجويي نسبت به ويژه جنبش دانشجويي ايجاد شد

. وضعيتي واكنش تدريجي نشان داد

كه اهداف جنبش اجتماعي و دانشجويي ايران تحت تأثير فضاي ساختاري قرار در روندي

كه زمينه و جهت گيرد، طبيعي است گيري جنبش هاي ظهور راديكاليسم در فضاي اجتماعي

مي شود تا ضمن بهره. دانشجويي ايجاد خواهد شد هاي گيري از رهيافتدر اين مقاله تالش

به ويـژارائه شده از سوي نظريه و پردازان جنبش اجتماعي، ه آلن تورن، فرايندهاي تغيير

و جهت گيري گروه كه توانستندشوهايي بررسي دگرگوني در كاركـــرد هاي موجد

طي سال هاي(ضداستبداد  به جنبش دانشجويي ايران وكررا دگرگون)1332-57مربوط ده

و شكل گيري هويت  قالب هاي گفتماني جديد را در چارچوب سازمان دهي جامعه مدني

. عيت بخش فراهم آورندمشرو

 جامعه شناختي جنبش دانشجويي-رهيافت هاي فرهنگي-2
ميجنبش دانشجويي در هر كشوري تحت تأثير موج به عبارتي. گيردهاي اجتماعي قرار

و انتظارات ارائه شده از سوي گروهتوان بين جلوهديگر نمي و جنبش هاي رفتاري هاي ها

مياجتماعي با آنچه كه توسط نيرو شد شود،هاي دانشجويي پي گيري به اين. تمايز قائل

هاي اجتماعــي جنبش دانشجويي بر اساس نگرش جامعه شناسان انعكاس جنبش،ترتيب

و غيرانتظام مينهفته، پراكنــده به،بنابراين. باشديافتــه  هيچ جنبش دانشجويي بدون توجه

نساخت مي.تيسبندي اجتماعي كشور مربوطه قابل تحليل كه جنبشاين امر نشان هاي دهد
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و مولد و از سوي ديگر بايد آنان را عامل دانشجويي از يك سو ماهيت ساختارگريز دارند

.فرهنگ شناسي جديدي در جامعه دانست

 جنبش دانشجويي در رويكرد آلن تورن:الف
و شهروندان در زندگي روزاتورن بر اين اعتقاد است كه گروه نه عموماً از هاي اجتماعي

مي»گرعقالنيت محاسبه«  آنان هرگونه كنش اجتماعي را براساس،بنابراين. گيرندخود بهره

ميانتظارات نهفته دروني پي مي. كنند گيري و اين امر نشان دهد كه هرگونه كنش فردي

و براساس شكل مشخصي از محاسبه گري  اجتماعي داراي منطق عقالني خاص خود بوده

مي  و عقالنيت محاسبه گر شكل گيرد، اگر جنبش اجتماعي بدون محاسبه. يابدتداوم گـــري

ميبه شورش . (Touraine, 1995: 130)گردد هاي ناپايدار تبديــل

و اجتماعي مؤلفه هاي هاي ديگر وجود دارند كه در كنش گروهبه موازات عقالنيت سياسي

و از سوي ديگر زمينه راهاجتماعي تأثيرگذار بوده به گسترش موج كنش اجتماعي اي مربوط

و اجتماعي قرار دارد. كنندفراهم مي ،به عبارت ديگر. اين امر تحت تأثير فرهنگ سياسي

و اقدام جمعي تابعي از دو مؤلفه مي يك. باشدهرگونه كنش اجتماعي سو ناشي از عقالنيت از

ميمحاسبه و از سوي ديگر را در كنش» نگ پذيري اجتماعيفره«هايي از توان جلوهگر بوده

به ويژه در جنبشگروه هر.دكرهاي اجتماعي مالحظه هاي مختلف، الزم به توضيح است كه

و سياسي خاصي را توليد كند مي تواند فرهنگ اجتماعي اگر در فرآيند تحول. نظام سياسي

و گستردهجنبش دانشجويي در ايران شاهد تغييرات تدريجي، مرحله  اين امر را بايد يم،هست اي

و دگرگوني و تغيير در انعكاس فضاي محيط ساختاري هايي دانست كه به موجب انقالب

بنابراين نه تنها گروه هاي اجتماعي فرهنگ سياسي خاص. ساختار سياسي ايجاد شده است

و دارند و حتي نخبگان حكومتي كه نظام هاي سياسي مي توان به اين جمع بندي رسيد ، بلكه

چنين فرآيندهايي نشان مي دهد. عي در سازمان دهي فرهنگ سياسي خاص تأثيرگذارنداجتما

و از  كه جنبش دانشجويي در نگرش آلن تورن از يك سو مبتني بر كنشگري اجتماعي است

: 1381مشيرزاده،(سوي ديگر تحت تأثير نشانه هايي از جمله فرهنگ سياسي كشورها قرار دارد

196(.

ف مي شود، مي توان از آنجايي كه رهنگ سياسي نيز در نظام اجتماعي هر كشوري بازتوليد

به ويژه جنبش كه جنبش هاي اجتماعي، هاي دانشجويي براي تحقق به اين جمع بندي رسيد

و  به مؤلفه هايي همانند فرهنگ سياسي كشور و سياسي خود ناچارند تا اهداف اجتماعي

 فراگفتمان انقالب اسالمي ايران را مي توان همبستگييكي از داليل ظهور. جامعه توجه نمايند

به فرهنگ سياسي ايران دانست . دال هاي گفتماني انقالب با شاخص هاي مربوط



و فرآيندهاي جنبش دانشجويي ايران شناختي بر جهت نگرش جامعه  123)1357-87(گيري

و اگر فرهنگ سياسي توسط ساختار حكومتي در شرايط مهندسي سياسي قرار گيرد

د هايي از خرده فرهنگجلوه ر آن شرايط، زمينه هاي اجتماعي را در خود منعكس نسازد، طبعاً

مي آيد از. براي ظهور تضادهاي اجتماعي به وجود مي توان ناشي هرگونه تضاد اجتماعي را

و فرهنگ سياسي دانست و خالء در رابطه بين ساختار سياسي الزم به توضيح. ايجاد وقفه

كه شكل گيري فرهنگ سياسي تابعي از خرده فرهنگ بواست و پراكنده ده هاي اجتماعي متنوع

و حذف خرده فرهنگ هاي اجتماعي در ساختار فرهنگ سياسي كشور، زمينه هاي ظهور نيرو 

ميو فرآيندهاي جديد را اجتناب كه زمينه ساز،به اين ترتيب. سازدناپذير  فرهنگ سياسي

به ويژه جنبشجنبش و از هاي اجتماعي هاي دانشجويي مي باشد، از يك سو با فرهنگ سياسي

خ مي كندرده فرهنگطرف ديگر با از. هاي اجتماعـي جامعه پيونـــد برقرار هرگونه غفلت

و ناديده گرفتن آن از سوي نظام سياسي، زمينه هاي الزم براي خرده فرهنگ هاي پراكنده

مي آورد گيري جنبششكل به وجود .)75: 1376بديع،(هاي اجتماعي راديكال را با تأخير

و فضاي خاص خود آلن تورن بر اين اعتقاد است كه هر جنبش اجتماعي انعكاس زمان

از اگر چنين جنبش.ستا هايي با محدوديت هاي سياسي رو به رو شود، در آن شرايط امكان

به وجود نمي آيد د كه زمينه ايجادكربلكه بايد شرايطي را مالحظه. بين بردن فضاي اعتراضي

و كنش اجتماعي راديكال هاي دانشجويي اگرچه جنبش. آوردميهم تر را فراروندهاي سياسي

و كنش مبتني بر محاسبه گري عقالني گروه هاي مختلف اجتماعي  تحت تأثير فرهنگ سياسي

ميشكل مي و تأكيدبه توان گيرد، اما كه جنبشكاين موضوع نيز توجه  هاي اجتماعي رد

د. توانند بر فرهنگ سياسي جامعه تأثير به جا گذارندمي  ليل است كه آلن تورن به همين

و نيروي سياسي مي داندجنبش نيروي. هاي دانشجويي را ناشي از پيوند متقابل فرهنگ، جامعه

كه قادر خواهد بود تا بر فرآيندهاي اجتماعي تأثيرگذار بوده، زمينه هاي الزم براي  سياسي

و تحرك نيروهاي مختلف را فراهم سازد م. ارتقاي سطح آگاهي كهياين امر نشان دهد

كه از فرهنگ سياسي كشوجنبش ميهاي دانشجويي به همان گونه بر پذيرند، قادرندر الهام

و اجتماعي تأثير  . گذارندبفرهنگ سياسي

 جنبش دانشجويي با رويكرد يورگن هابرماس:ب
ب هايي از جلوهه جنبش دانشجويي براساس رهيافت ارائه شده از سوي هابرماس،

ميرا در كانون توجه»گر-ي نيروي كنشعقالنيت ارتباط« از نظر هابرماس.ددهو تحليل قرار

كه. گيرد جنبش دانشجويي براساس كنش انقالبي شكل مي هربرت«وي تالش دارد تا آنچه را

به اين ترتيب جنبش،ارائه داده بود» انسان تك ساحتي«در كتاب» ماركوزه و  ارتقاء داده

الزم به توضيح است كه هربرت ماركوزه.دكن سمبليك ارزيابي نيرويهمانند دانشجويي را
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؛ در حالي كه هابرماس دانستمينيروهاي دانشجويي انقالبي را عامل رهايي بخش اجتماعي

.تالش دارد تا نيروي سمبليك را جايگزين نيروي رهايي بخش قرار دهد

حا از سوي ديگر، بايد تأكيد داشت كه جنبش دانشجويي مي هاي مل انتقال پيام گروهتواند

و خفته  كه نيروهاي دانشجويي از جايگاه.دباشاجتماعي نهفته  متمايز در مقايسهيدر جوامعي

ويبا ساير شهروندان برخوردار مي شوند، طبيعي است كه آنان قادر خواهند بود تا نقش  مؤثر

به عنوان عامل انقالبي ايفاء نمايند .)135: 1350ماركوزه،(سازنده را

.به عبارت ديگر، نيروي انقالبي در محيط اجتماعي، عامل انتقال دهنده نمادها خواهد بود

به اين جمع كه هابرماس در مطالعات خود ميبه همين دليل است كه نيروهاي بندي رسد

كه فضاي اجتماعي از قابليت كنش انقالبي برخوردار مي شود، آمادگي دانشجويي در دوراني

و همچنين.ي ايفاي نقش محيطي داردبرارا الزم  به عبارت ديگر، چنين نيرويي داراي ويژگي

و كنش سمبليك است :به طور كلي. نشانه هايي از رفتار

به« و فراگير نيروهاي دانشجويي در شرايطي انجام مي پذيرد كه آنان  مثابهحركت جمعي

ي قادر خواهند بود تا نقش زماني نيروهاي دانشجوي. نيروي سمبليك موردتوجه قرار گيرند

و انبساطي قرار گيرد» عرصه عمومي«سمبوليك خود را ايفا نمايند كه . در شرايط تحرك

به فضاي به عبارت ديگر، نيروهاي اجتماعي به تنهايي قادر نخواهند بود تا بدون توجه

به فرآي. كندمحيط عمومي به نقش آفريني مبادرت ندهاي هرگونه نقش اجتماعي بدون توجه

كه حامل پيام اجتماعي است، بي اثر خواهد بود و همچنين جايگاه نيروي انقالبي .محيطي

كه نشانه هايي از نظام اجتماعي را منعكس مي سازد؛ زير فشار هژمونيك عرصه عمومي

و اقتصادي قرار دارد دستگاه هاي تبليغاتي، به تحرك در عرصه. سياسي فضاي ارتباطي منجر

مي تواند نيازهاي جديد را احساس نمايد.دشوعمومي مي به. در اين شرايط، نظام اجتماعي

و همچنين هژموني و اقتدار حكومت اين ترتيب، عرصه عمومي نقد سياسي فراهم شده

اين امر زمينه تحرك نيروهاي اجتماعي. هاي كنترل سياسي آن با چالش روبرو مي شوددستگاه

دا. سازدرا فراهم مي شدگروه هاي جاليي پور،(»نشجويي از جايگاه ويژه اي برخوردار خواهند

1381 :90(.

به موجب آن جنبشكرهايي را مالحظه توان نشانهمي،به اين ترتيب كه هاي دانشجوييد

و زباني«از طريق فرآيند   جديد از حيات اجتماعييقادر خواهند شد تا تفسير» بين االذهاني

كه. ارائه دهند و از جمله رويهمبتني بر كنشتفسيري و هاي انساني هاي فرهنگي، زباني

آن. گفتماني است و فراگيرتر شود، بيانگر هرگاه نيروي دانشجويي وارد فضاي اجتماعي مؤثر

و آرماني قرار مي كه تعأمالت محيطي در وضعيت كالمي هابرماس برخالف ديدگاه. گيرداست

سواثبات كه. كندميژه متعالي را نفي گرايان، »سوژه شناسا«تأكيد هابرماس بر اين است



و فرآيندهاي جنبش دانشجويي ايران شناختي بر جهت نگرش جامعه  125)1357-87(گيري

و پويا است)جنبش دانشجويي( و.، سوژه اجتماعي هيچ نيروي اجتماعي خارج از فرهنگ

و. شودنظام اجتماعي خود سازماندهي نمي گروه هاي دانشجويي نيز مخلوق تاريخ، فرهنگ

مي باشند مي. جامعه خود و آن را تبديل به واقعيت توانند نمادها را شناسايآنان ي كنند

. (Habermas, 1973, 203)اجتماعي نمايند

و موجوديت خود و آن را به عنوان ابزار هويت به نمادها توجه داشته نيروهاي دانشجويي

سه دسته عالئق شناختي وجود دارد، دسته. سازنددر نظام اجتماعي منعكس مي به طوركلي،

و تكنيك،اول و اثباتطومربيبه عالئق منفي و به علوم تجربي ميبوده . دهدگرايانه شكل

مي،گروه دوم. دغدغه عالئق فني، كنترل بر محيط است هاي گروه. باشد مربوط به عالئق عملي

كه از انگيزه الزم براي ايفاي چنين نقشي دانشجويي در زمره نيروهايي محسوب مي شوند

و تأويلي هايي از عالئق عملي گروه. برخوردارند كه ذاتي تفاهمي، ارتباطي داشته برخوردارند

مي. باشند سومين. توان فهم روابط اجتماعي دانستدغدغه اين گروه از نيروهاي اجتماعي را

ميكه در زمره عالئق گروهرا اي حوزه توان در زمره عالئقمي،گيردهاي دانشجويي قرار

.رهايي بخش دانست

ميعالئق رهايي بخش در جنبش . دهددانشجويي، بنيادهاي شناخت انتقادي را شكل

به رهايي و نهايتاً نيل كلي، جنبش دانشجويي از طريق طوربه. استهدف آن ايجاد دگرگوني

مي)emancipatory(»عالئق رهايي بخش« چنين عالئقي. كند به ايفاي نقش اجتماعي مبادرت

و عقالنيت ساختا و انتقادي دارد ميماهيت شناختي  نظريه انتقادي به لزوم.كندر سياسي را نقد

و غيرهنجاري. تغيير بنيادين در جامعه باور دارد به عبارت ديگر، هابرماس، بي طرفي ارزشي

كه جنبش اجتماعي محصول. بودن نظريه اجتماعي را نفي مي كند وي بر اين اعتقاد است

و كنش اجتماعي استانگاره ها را بايد در چارچوب شرايط اجتماعيهگونه نشاناين. ها، نمادها

.)219: 1386مشيرزاده،(تغيير يابنده مورد توجه قرار داد 

 برخوردار هاي اجتماعي معاصر در ايران از اهميت ويژهرويكرد هابرماس در تبيين جنبش

و هاي جمعي، نشستنيروهاي دانشجويي با تكرار حركت. است هاي خود بيانيه هاي عمومي

ميدرصد به اين ترتيب زمينهكرآيند تا فضاي عمومي را با تغيير روبرود بر و هاي دگرگوني ده

در اين شرايط افكار عمومي به عنوان نيروي مؤثر. در ماهيت نظام اجتماعي را فراهم آورند

تواند بستر روشنگري سياسي را محيطي محسوب شده كه از طريق نيروهاي دانشجويي مي

هاي كنش ساختاري چنين شرايطي نيروهاي اجتماعي قادر خواهند بود تا زمينهدر. فراهم آورد

و  سازي افكار عمومي فراهم دگرگونو اجتماعي را از طريق تأثيرگذاري بر عرصه عمومي نقد

كننده در محيط به عبارت ديگر، نيروهاي اجتماعي زماني مي توانند نقش دگرگون. آورند
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كه زم  االذهاني در محيط اجتماعي فراهم شود ينه ايجاد ارتباطات بيناجتماعي ايفا نمايند

.)118: 1375هوالب،(

 هاي جنبش دانشجويي در ايران گفتمان-3

و قالب هاي گفتماني راديكال دارد به همين دليل جنبش دانشجويي در ايران عموماً ماهيت

هاي از سوي ديگر، گروه.كندمياست كه جلوه هايي از جنبش مقاومت گرا را منعكس 

و همچنين  دانشجويي تالش دارند تا محور اصلي جدال خود را با ساختار نظام سياسي

اين امر به معناي آن است كه هرگونه تحول در ماهيت. عملكرد كارگزاران دولتي پيوند دهند

و تأثيرگذار در ارتباط اي دانشجويي داراي آثارهجنبش هاي گفتمانباو پيامدهاي كامالً مشهود

يكگفتمان. دانشجويي است وكننده جنبش اجتماعي مقاومتسو منعكسهايي كه از  گرا بوده

مي به طور. از طرف ديگر داراي رويكرد ضدساختاري است هاي جنبش توان گفتمانكلي

به عنوان نقدي بر عملكرد، شكل و رفتار ساختار سياسي دانستدانشجويي در ايران را .بندي

ميشوا به همانهد نشان كه الگوي رفتار جنبشدهد هايطي سالهاي دانشجويي گونه

و دگرگوني شده ده، قالبشبا تغييراتي همراه 87-1357 هاي گفتماني آنان نيز دچار تغيير

هاي دانشجويي در هايي از هماهنگي بين ماهيت جنبشتوان نشانهمي،در اين ارتباط. است

به عبارت ديگر، شواهدي وجود دارد كه رابطه.دكرسياسي را مالحظه ايران با عملكرد نظام 

و جهت و همچنين ماهيت گيري جنبش هاي بين ساختار سياسي، عملكرد نظام سياسي

ميدانشجويي بر اساس آن  .شودتحليل

،)1357-9(هاي جنبش دانشجويي ايران در دوران بعد از پيروزي انقالب اسالمي گفتمان

و)1376-84(اصالحات، دور)1368-76(، دور سازندگي)1359-67(يلي دور جنگ تحم

و دگرگوني)1384-87(همچنين در دور بعد از اصالحات و كاركردي با تغييرات هاي ماهيتي

مي. روبرو شده است كه بين گفتماناين امر نشان هاي دانشجويي با عملكرد نظام سياسي دهد

مينقد. مستقيم وجود داردايهرابط هاي دانشجويي توان در گفتمان عملكرد نظام سياسي را

به مفهوم تعارض غيرعقاليي محسوب نمي.ديد كه. شود اين امر در ادبيات سياسي دانشجويان

مي سازد، نشانهگفتمان . هايي از هويت مقاومت مشاهده مي شودهاي دانشجويي را منعكس

به توضيح است كه اين امر حتي در دوران  تير18حادثه. اصالحات نيز وجود داشته استالزم

مي شود .نمادي از هويت مقاومت جنبش دانشجويي محسوب

و رفتار نظام سياسي مشاهده در گفتمان دانشجويي نشانه  هايي از نقد ساختار، كاركرد

در. از ديدگاه آنان قدرت در ساختار سياسي ايران ماهيت اقتدارگرا داشته است. شودمي

كه دولتكشوره و اليه هاي اجتماعي مكمل دولت كاركرد ايي هاي امنيتي شكل گرفته؛ طبقات
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يا. اند خود را از دست داده و گروهفتبه همين دليل است كه دولت ماهيت اقتدارگرا هايه

و ساختار سياسي  به نقد نظام ميدانشجويي .كنندمبادرت

كه اهداف جنبش دانشجويي در قالب مشاهده كرد هايي را توان نشانهمي،از سوي ديگر

ميهاي اصالحگفتمان و انقالبي شكل طلبي مربوط به شرايطي است گفتمان اصالح. گيردطلبي

و. ايجاد شود» بخشهويت مشروعيت«كه  به شرايط كه گفتمان انقالبي مربوط در حالي

كه جلوه هايي از گفتمان مقاومت شكل مي  مستقيمةتوان رابطمي،بنابراين. گيردفضايي است

هرگاه جنبش.دكرهاي دانشجويي برقرار هاي دانشجويي با هويت جنبشبين گفتمان

به گفتمان ميتر هاي راديكالدانشجويي داراي هويت مقاومت باشد؛ راديكاليسم. آوردرو

.توان در شرايط گسترش تضادهاي اجتماعي مالحظه كردسياسي را مي

شكلويي اصالحهاي دانشجبه موازات جنبش و راديكال زمينه گيري گفتمان طلب، انقالبي

اين گفتمان ماهيت ضدساختاري داشته. هاي دانشجويي ايران فراهم شده استجديد در جنبش

به براندازي بهره مي مي. گيردو از ادبيات معطوف كه ساختار اين امر در شرايطي ايجاد شود

به پذيرش ايده و يا انتقادي جنبش دانشجويي نداردهاي اصالحسياسي تمايلي اگر ساختار.ي

به مقابله با گرو و يا اين كه زمينهمبادرت هاي دانشجوييهسياسي را نمايد هاي سركوب آنان

مييهادهي گروهبه وجود آورد در آن شرايط امكان سازمان كه ماهيتي جديد فراهم شود

هايكه اگر ساختار سياسي نتواند گفتماناين امر بيانگر آن است. خواهند داشتساختارشكن 

به جنبش دانشجويي را جذب نمايد، در آن شرايط زمينه شكل هاي گيري گفتمانمربوط

به وجود مي .آيدراديكال در جنبش دانشجويي ايران

كه جنبش دانشجويي در ايران داراي نشانهروند ياد شده نشان مي و همچنين دهد ها

و متحول شوندهفرآيندهاي تغييريابند ازيدر هر دوران تاريخي شكل. بوده استه  خاص

 محدود با تغييرات بنيادين روبرويشود؛ اين گفتمان در زمانگفتمان دانشجويي ايجاد مي

كه براساس آن فرايند تحول مشاهده كردهايي را توان شاخصمي،به عبارت ديگر.خواهد شد

و كاركردي در جنبش دانشجويي هاي اصالح ايران از فرآيند انقالبي به سوي قالبگفتماني

، جنبش بعد از آن كه گفتمان اصالحات كاركرد خود را از دست داد. طلبانه تغيير مي يابد

هاي قبلي راديكاليسم در گفتمان در مقايسه با دورانرت راديكالدانشجويي ايران وارد مرحلة

ميجنبش دانشجويي ايران شد كه ناشي از عدم تأمين و رفتاري باشد، اين انتظارات محيطي

و گفتمان به شرح ذيل تحليل :ارزيابي كردها را مي توان
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)1357-9(گفتمان انقالبي در جنبش دانشجويي ايران: الف
كه داراي ماهيت اين گفتمان تحت تأثير شاخص هاي انقالب ايران قرار داشت؛ انقالبي

گر. ضداستبدادي بود و قالبوهمحور اصلي تحرك هاي گفتماني آنان در مقابله هاي دانشجويي

و امريكا قرار داشت  گفتمان انقالبي در جنبش دانشجويي ايران ماهيت،بنابراين. با رژيم شاه

و ضدامپرياليسم داشته است كه از زمان پيروزي انقالب ايـران. ضداستبدادي به هر ميزان

ميشد؛ در گفتمان انقالبي دانشجويسپــري مي زيدآبادي،(گرديدي تمايزات فراگيرتري مالحظه

1378 :21(.

به- گفتمان حمايت از انقالب ضداستبدادي و گونهضدامپرياليستي اي تدريجي با تنوع

مي. شكاف ايدئولوژيك روبرو شد هاي توان در افزايش تحرك گروهمحوريت اصلي انقالب را

د. مشاهده كرددانشجويي  ر ايران داراي جهت گيري ضداستبدادي بوده گروه هاي دانشجويي

و مواضع دند تا زمينهكرو در دوران انقالب تالش به انتقاد از نيروهاي اجتماعي هاي مربوط

. هاي سياسي متنوع در اين دوران فعاليت داشتندگروه. نظام سياسي را در دستور كار قرار دهند

تا. قادي قرار گرفتند در فضاي انت1358ها از سال بسياري از اين گروه آنان درصدد بودند

به فضاي ساختاري ايران منعكس سازندجلوه و كنش انتقادي را نسبت در. هايي از تعارض

حالي كه گروه هاي دانشجويي حامي انقالب، با گسترش راديكاليسم عليه نظام سياسي

. دندكرمخالفت مي

)1359-67(گفتمان حماسي در دوران جنگ تحميلي:ب
كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز شـد، محيط فعاليت هاي دانشجويي ايران با زماني

هابه تعطيلــي دانشگـاه1359انقالب فرهنگي در خرداد.دشجلـــوه هايي از ركود همراه 

مياگرچه هدف اعالمي براي تعطيلي دانشگاه. انجاميد سازي واحدهاي درسي، توان بهينهها را

و توليد ادبيات كاربردي متناسب با نيازهاي اجرايي نظام انقالبي داشت؛ ارتقا ء متون آموزشي

و اما بايد تأكيد داشت كه هدف نهايي از انقالب فرهنگي را مي توان تغيير در فضاي سياسي

.كردايدئولوژيك گروه هاي فعال در ساختار دانشگاهي تلقي 

دنظا زمينه براي بازگشايي1362از سال شدم در اين مقطع زماني جنگ. انشگاهي فراهم

 روندهاي ضد آمريكايي به عنوان گفتمان اصلي نظام سياسي تلقي. تحميلي ادامه داشت

در.و انتقادي را بپذيرندتوانست گفتمان هاي مخالفت فضاي دانشگاهي نمي،بنابراين.شدمي

ااين دوران جنبش گفتمان. شوندز جنگ بسيج هاي مختلف نظام دانشگاهي در حمايت

كه ماهيت انتقادي از نظام سياسي داشته باشد؛،دانشجويي ايران در اين دوران  بيش از آن
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و جنگ توانستند خود را در درون. هاي حمايتي بودگيريداراي جهت در اين دوران، انقالب

.)22: 1380گارتن اشي،( توليد نمايند دانشگاه باز

م:ج )1368-76(حدود در دوران سازندگي گفتمان انتقادي
هاي توسعه اقتصادي ايران با تغييراتي زماني كه جنگ تحميلي پايان پذيرفت، نه تنها برنامه

كه. هستيمگيري جنبش هاي اجتماعي جديدد؛ بلكه شاهد شكلشهمراه به توضيح است  الزم

آجنبش ن در محيط دانشجويي هاي اجتماعي در اين دوران ماهيت دوگانه داشتند؛ بخشي از

آن. اجتماعي طبقه متوسط جديد بود-و بيانگر انتظارات اقتصاديبازتاب داشت بخش ديگر

به نيروهاي حاشيه اي  و در روند تاريخيميمربوط نيز شد كه در سال هاي بعد از انقالب

مي. ادامه جنگ وارد فضاي شهري شده بودند ك آنان نيروهاي حاشيه اي را تشكيل ه دادند

به سياست هاي اقتصادي طي.ندداشترويكرد انتقادي نسبت جنبش هاي اجتماعي راديكالي

. انعكاس رويكرد چنين طبقاتي محسوب مي شوند1370-72سال هاي 

شد1372از سال .به بعد زمينه هاي طرح ادبيات انتقادي در محيط اجتماعي ايران فراهم

از گروه،در اين دوران  متفاوتيآنان مواضع. تحرك الزم برخوردار بودندهاي دانشجويي نيز

اين گفتمان ماهيت.ودبده اما جهت گيري اصلي آنان ارتقاء گفتمان توسعهكررا اتخاذ

هاي دانشجويي افزايش سطح مشاركت يعني هدف اصلي گفتمان گروهداشت،مشاركت محور 

.)10: 1379سعيدي،(بودسياسي در جامعه ايران 

ا:د )1376-84(نتقادي فراگير در دوران اصالحات گفتمان

شد1374گفتمان اصالحات از سال و. شروع اين گفتمان در مراكز پژوهش هاي توسعه

كه رويكرد فرهنگييهايي از جايگاه در محيط از.داشتنداجتماعي– بيشتر برخوردار بودند

ب ا توسعه سياسي رابطه سوي ديگر، درصدد بودند تا بين شاخص هايي از توسعه اقتصادي

كه اگر به موازات توسعه. برقرار نمايند حامالن گفتمان انتقادي داراي اين انديشه بودند

و مشاركت سياسي فراهم نشود؛ در آن شرايط  اقتصادي زمينه هاي الزم براي توسعه سياسي

.هاي انقالبي اجتناب ناپذير خواهد بودگيري موج شكل

به تحرك بيشتر گروهپيروزي جنبش اصالحات منج هايي هاي دانشجويي گرديد، گروهر

و از سوي ديگر مي و تحرك سازماني بااليي برخوردار بودند  توانكه از انگيزه سياسي

براي ارتقاء را هاي مختلف دانشگاهي كه امكان همكاري بين اليهمشاهده كردهايي را نشانه

به طرح تقاضاهاي هاي دانشجوييد گروهدر دوران جدي. آوردجنبش اصالحات فراهم مي

كرگسترده براي مشاركت سياسي و جناح هاي سياسي نيز. دندمبادرت برخي از مطبوعات
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مي. چنين روندي را دامن زدند  مشاهده1378 تير18توان در حاشيه نتيجه چنين وضعيتي را

.دبعد از اين مقطع زماني گفتمان انتقادي دانشجويان تعديل گردي.دكر

)1384-87(گفتمان مقاومت در دوران فرااصالحات: هـ
نه تنها گروه هاي انتقادي در كه دوران فعاليت اجرايي دولت اصالحات پايان يافت، زماني

جنبش دانشجويي در شرايط ركود قرار داشتند، بلكه مي توان نشانه هايي از ظهور نيروهاي 

سيافته جديد در حوزهسازمان و فرهنگي را نيز مالحظـه هاي اجتماعي، .دكرياسي، اقتصادي

كه روندهاي برگشتاين امــر نشان مي هاي اجتماعــي وجود دارد؛ پذير نه تنها در جنبشدهد

و ساختاري در گفتمانهايي از برگشتتــوان نشانهبلكه مي هاي پذيري را در فضاي سياسي

.به عينه ديددانشجويي نيز 

 كه در نقطه مقابل كرداجتماعي ظهور نوين بعد از يك سو، جنبشبه 1384در سال هاي

و از سوي ديگر به تعارضات،جنبش اصالحات بود  زمينه براي تبديل رقابت هاي اجتماعي

و گروه. تر به وجود آمدسياسي راديكال هاي جنبش راست جديد نه تنها فضاي ساختاري

ميگرفتنداداري ايران را در كنترل خود  وتوان شاخص؛ بلكه  كه مشاهده كردهايي را نشانه ها

ازاين گروه و دانشگاهي گيري كامالً متفاوتي با گفتمان طبقه جهت ها در فضاي آموزشي

به.دشمتوسط جديد برخوردار  كه وارد فضاي دانشگاهي شده بودند؛ عموماً متعلق نيروهايي

و اين امر زمينه شجناح مخالف اصالحات بوده به وجود هاي قطبي دن فضاي دانشگاهي را

.آورد

و يا گروه  هاي دانشجويي در فضاي قطبي شده قرار در شرايطي كه نيروهاي اجتماعي

و زمينه ظهور قالبگيرند؛ امكان گسترش همكاريمي هاي گفتماني هاي متقابل از بين رفته

هاي انتخاباتيتانعكاس چنين وضعيتي را مي توان در شرايط رقاب. شودمتعارض فراهم مي

هاي به عبارت ديگر، فضاي انتخاباتي ايران تحت تأثير موج.دكر مالحظه 1388ايران در خرداد 

كه جهتموج. رقيب در گفتمان دانشجويي بوده است گيري كامالً متفاوت با يكديگر هايي

. دندكر زمينه تعارض نيروهاي رقيب را ايجاد،و از طرف ديگراشتندد

هاي رقيب ماني فرااصالحات، شاهد ادبيات سياسي متعارض از سوي گروهدر فضاي گفت

و ستيزش بيشتر 1384طي سال هاي. بوده ايم به بعد گفتمان هاي رقيب در وضعيت تعارض

سو. قرار گرفتند  گفتمان اصالحات در درون اليه هايي از جنبش دانشجويي ظهور،از يك

ن كه فعاليت هاي خود را با انتشار ميشريات دانشجويي سازمانيافت  از سوي.دندكردهي

و اين امر به به عمل آورده ديگر، گروه هاي رقيب توانستند از سياست هاي دولت حمايت

.گرديدمنجر رويارويي قالب هاي گفتماني دو گروه سياسي در محيط دانشگاهي 
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كه هر يك از گروه گفهاي سياسي رقيب از قالبالزم به توضيح است تماني، هاي

و همچنين سياسي متفاوت برخوردار بوده اند هاي اصالح طلب در گفتمان گروه. ايدئولوژيك

به  در. بوده است» مشاركت سياسي«و همچنين افزايش» آزادي«فضاي دانشجويي معطوف

كه گروه بركر جديد را توليديهاي رقيب گفتمانحالي كه مبتني و همچنين» گراييعدالت«دند

به موازات يكديگر طي سال چنين موج. بوده است» ايي اسالميگراصول«  1384-88هاي هايي

كه تفاوت. اندتداوم يافته هاي دانشجويي هاي گفتماني گروههاي مشهودتر در قالببه هر ميزان

هاي رقيب دانشجويي هاي گروههاي راديكاليزه شدن هر يك از گفتمانآمد؛ زمينهبه وجود مي

م .آورديرا به وجود

 نتيجه
و رفتار گروه ميبررسي فرآيند تحول در گفتمان كهدهاي دانشجويــي ايران نشان هــد

ميهايي از راديكاليزه شدن در رفتار گروهجلوه اليلداين امر. شودهاي دانشجويي مشاهده

مي اصلي: داردمتعدد شكلترين علت آن را ه هاي سازمان يافتبنديتوان در عدم تداوم

هاي به انشعـاب گروه ها در درون دانشگــاه سياست محدودسازي اين. دانشجويي دانست

مي. استمنجر شده اي مرحله هاي مربوط به جنبش دانشجويــي دهد كه گفتمـان شواهد نشان

و به موازات گونهاز جهت گيري حمايت از انقالب اسالمي ايران به اي تدريجي فاصله گرفته

و اجتماعي ايران، اين گفتماندگرگوني در سا ها نيز با تغييرات زياد ختار اقتصادي، فرهنگي

.)15: 1380گارتن اش،(رو شده اندروبه

و جنگ، زمينه براي گيري گفتماندر راستاي جهت هاي حمايتي دانشجويان از انقالب

شديهاحضور گروه مي.ي گسترده از آنان در جبهه هاي جنگ فراهم به عنوان اين امر را توان

و ساختاري دانشجويان دانست بسياري از نهادهاي. تأثير گفتمان حمايتي در مشاركت سياسي

و سپاه پاسداران بر هاي دانشجويي اساس مشاركت گروه انقالبي همانند جهاد سازندگي

به انقالب ايران سامان كه رويكرد حمايتي نسبت ازو از همه مهمداشتنددهي شدند  تر اينكه

و جنگ حمايت بخش اين گفتمان براي ساليان طوالني، الهام. دندكرميگفتمان انقالب، امام

و همچنين گروهگروه به عنوان موج. هاي سياسي در ايران بوده استهاي دانشجويي آنچه

كهشسياسي دانشجويان پيرو خط امام شكل گرفت، مبتني بر گفتمان انقالب محسوب  د

به. داشتي گيري ضدآمريكايجهت و مرحلهگونهاين امر و اي تدريجي اي با تغييرات گفتماني

.شدرفتاري همراه 

كه گروهكرهايي را مالحظه توان نشانهبا توجه به فرآيند يادشده مي ازد هاي دانشجويي

و همچنين راديكال بهره گرفتههاي اصالحگفتمان از. اندطلبي، انقالبي، عمل گرايانه هر يك
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گ ميفتماناين و عملكرد نظام سياسي دانستها را كه. توان پاسخي به ساختار در دوراني

و نظام سياسي در  و همبستگي بين گروه هاي سياسي دانشگاه با ساختار انقالب هماهنگي

كه با داشته است فراگير قرار داشته، جنبش دانشجويي الگوي رفتار حمايتيةمرحل ؛ در حالي

و كاركردي را در توان نشانهمي،انقالبتغيير در فرآيندهاي  هايي از تغيير ساختاري

دگيري مجموعهجهت نتايج حاصل از بررسي تحول در جنبش دانشجويي.ديهاي ياد شده

:توجه قرار داد توان در گزاره هاي ذيل موردايران را مي

مكت جنبش دانشجويي ايران عمدتاً تحت تأثير چارچوب-1 ب انتقادي قرار هاي تئوريك

از اهميت» آلن تورن«و همچنين» هابرماس«در بين نظريه پردازان مكتب انتقادي،. داشته است

. را ارائه داده است» نيروي سمبليك«در اين ارتباط، هابرماس نظريه. ويژه برخوردار بوده اند

و در هر مرحله تحول اجتماعي گروه به عنوان يكي هاي دانشجويي ايران در هر دوران تاريخي

.اند از نيروهاي سمبليك محسوب مي شده

 مشابه با نيروهاي رهايي بخش انقالبييهاي دانشجويي ايران در ابتدا ماهيت گروه-2

و به به جا گذاشته استگونهداشته اين امر. اي تدريجي، جايگاه خود را در حوزه نقد عمومي

البي در ايران گروه هاي دانشجويي از انگيزه ين مرحله از تحول انقنخستدهد كه در نشان مي

و نقش ويحمايت از ساختار سياسي برخوردار بوده و گسترش نهادهاي سياسي  مؤثر در تامين

 در مقايسه با ساختاررتكننده تعيينيدر اين دوران نهادها از جايگاه. انددهكرساختاري ايفاء

هايي از هويت انقالبي را در درون تند نشانهاين نهادها توانس. بوروكراتيك برخوردار بودند

و بوروكراتيك منتقل نمايند .ساخت هاي اجتماعي

و نيز شكل-3  در دوران بعد از تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام

از يك سو،. گيري انقالب فرهنگي، گروه هاي دانشجويي در وضعيت جديدي قرار گرفتند

تعساختار آموزش دانش ويللگاهي  شاهــد راديكاليزه شدن ساختــار،از سوي ديگرشد

و در اين دوران، گروه.يمهستانقالب هاي دانشجويي بيش از آنكه ماهيت نمادين داشته باشند

كه مبتني يا اين كه جلوه هايي از نيروي سمبليك را به نمايش گذارند، در شرايطي قرار گرفتند

آ و مشاركت عراق زمينه راديكاليزه-جنگ ايران. ميز در روند جنگ بوده استبر حمايت مؤثر

به حوزه. شدن ساختار سياسي در ايران را به وجود آورد و انعكاس خود را اين امر آثار

و رقيب هاي سياسي در حوزه گروههروند تصفي.دكردانشگاهي منتقل  هاي دانشجويي مخالف

ك. در اين دوران انجام گرفت ميبه هر ميزان دره جنگ ادامه نه تنها ساختار سياسي يافت،

هاي هايي از راديكاليزم سياسي به حوزهگرفت، بلكه جلوهفضاي راديكاليزه شدن بيشتر قرار مي

يك.شددانشگاهي نيز منتقل مي به تثبيت فضاي حمايت از اين روند از  سو منجر



و فرآيندهاي جنبش دانشجويي ايران شناختي بر جهت نگرش جامعه  133)1357-87(گيري

بر-انقالب و از سوي ديگر آثار خود را جا تصفيه گروهجنگ گرديد هاي دانشجويي مخالف به

.گذاشت

و در شرايطي كه زمينه براي تغييرات بنيادين در ساختار سياسي-4  در دوران بعد از جنگ

و ادراكي را در جنبش دانشجويي توان نشانهايران ايجاد شده بود، مي هايي از تغيير گفتماني

گرايي سياسي در دوران عمل. رايي ظهور يافتگهايي از عملدر اين دوران، جلوه.دكرمالحظه 

مي. دانستجديد، ماهيت اجتماعي  . مشاهده كردتوان در فضاي دانشگاهي نيز آثار اين امر را

و تنوع بيشتر برخوردار مي كه فرآيندهاي سياسي در ايران از تكامل آثار خود شد،به هر ميزان

ميهاي گفتماني در جنبش دانشجويي را بر دگرگوني در دوران دولت. گذاشتايران به جا

شد سازندگي، ساختار سياسي ماهيت. زمينه براي افزايش نقش آموزش دانشگاه ها فراهم

يابي برخي از اليگارهاي اين امر به منزله جايگاه.دكرپيدا» كورپوراتيسم بوروكراتيك«

و بازاري در ساختار سياسي كشور بوده است ين نخستاين دوراندر. تكنوكرات، روحاني

و اليگارهاي حاكم در نظام سياسي هاي ظهور گفتمان انتقادي عليــه گروهنشانه هاي سياسي

.به وجود آمد

آفريني در ساختار هاي دانشجويي متنوع درصدد نقش در دوران بعد از سازندگي، گروه-5

ركت سياسي برخوردار اين افراد از انگيزه قابل توجه براي گسترش مشا. سياسي كشور برآمدند

كه بسياري از مجموعه. بودند و نيز نيروهاي سياسي جديد هاي مربوط به دفتر تحكيم وحدت

و امام تأكيد داشتند، خود را با فضاي دموكراتيك هماهنگ بر تداوم قالب هاي گفتماني انقالب

به اين ترتيب، نيروهاي سياسي جديد از درون مجموعهكر و ظهده در. كردور هاي دانشجويي

و برنامه توسعه اقتصادي بدون توجه به توسعه سياسي مورد انتقاد قرار اين دوران، عملكرد

مي1378 تير18حادثه. گرفت به را توان انعكاس افزايش مشاركت سياسي بدون توجه

.نهادهاي اجتماعي دانست

. به خود گرفت در دوران بعد از اصالحات، جنبش دانشجويي ايران ماهيت قطبي شده-6

هاي سياسي دموكراتيك براي گسترش مشاركت شاهد افزايش انتظارات گروه از يك سو،

و از طرف ديگر، جلوهسياسي مي هايي از اصول گرايي در چارچوب حمايت از ساختار باشيم

يك. هاي مياني نيز ظهور يافتنددر فضاي جديد گروه. سياسي ايجاد شد سو شاهد فعاليت از

و مذهبي فعاليتم؛ از سوي ديگر گروههستيت دانشجويــي چپ جديد نشريـا هاي هاي قومي

هاي در نهايت اينكه روند تعارض بين گروه. اجتماعي خود را به حوزه دانشجويي منتقل كردند

و اليه.مختلف تشديد شد هاي رقيب در ساختار اين امر انعكاس رقابت نخبگان سياسي

و از سوي مي توان آن را انعكاس راديكاليزه شدن گفتمان گروهاليگارشيك بوده هاي ديگر

به جا گذاشتاين امر آثار خود را در جدال متقابل گروه. دانشجويي دانست . هاي دانشجويي
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و گسترده اين گروه ها در روند فعاليت  را بايد نشانه 1388هاي انتخاباتي خرداد رقابت شديد

يك. انستد» هاي نمادين رقيبگروه«رقابت سو گفتمان دانشجويي در فضاي در اين روند از

و از سوي ديگر، شاهد كنش راديكال گروه راديكاليزه قرار مي  هاي دانشجويي رقيب گيرد

و گفتماني گروهاين الگو تا زمان تغيير در شكل. هستيم هاي دانشجويي ادامه بندي سازماني

.خواهد يافت
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